Thơ Đường
Tinh Anh
Thơ Đường luật là thể thơ của Việt Nam theo quy tắc của "thơ luật" (luật thi)
của Trung Quốc có từ thời nhà Đường.
Vì giáo dục, thi cử... đều bằng tiếng Hán, nên từ lâu người Việt Nam đã sáng
tác thơ văn bằng tiếng Hán, trong đó có thơ theo luật Đường. Đến đời Trần
có ông Hàn Thuyên sáng tác bằng tiếng Việt (ghi lại bằng chữ nôm). Từ đó
người ta cũng gọi thơ quốc âm là thơ Hàn luật, tuy nhiên ngày nay từ này
không còn thông dụng nữa. Thể loại thơ này của Việt Nam kéo dài từ thời
nhà Trần cho đến nửa đầu thế kỷ 20. Kể từ phong trào Thơ Mới trở đi, người
Việt rất ít làm thơ theo luật Đường. Bố cục một bài thơ Thất ngôn bát cú
Đường luật gồm 3 phần: Đề, thực, Luận, Kết. -"Đề" gồm 2 câu đầu,câu đầu
goị là câu phá đề, câu thứ 2 gọi là câu thừa đề, chuyển tiếp ý để đí vào phần
sau. -"Thực" gồm 2 câu tiếp theo, giải thích ró ý đầu bài. -"Luận" gồm 2 câu
tiếp theo nữa, phát triển rộng ý của đầu bài. -"Kết" là 2 câu cuối, kết thúc ý
toàn bài.
Thơ Đường luật nghiêm khắc ở 3 chỗ: Luật, Niêm và Vần. Về hình thức, thơ
Đường luật có các dạng "thất ngôn bát cú" (tám câu, mỗi câu bảy chữ) được
xem là dạng chuẩn, biến thể có các dạng: "thất ngôn tứ tuyệt" (bốn câu,
mỗi câu bảy chữ), "ngũ ngôn tứ tuyệt" (bốn câu, mỗi câu năm chữ), "ngũ
ngôn bát cú" (tám câu, mỗi câu năm chữ) cũng như các dạng ít phổ biến
khác. Người Việt Nam cũng tuân thủ hoàn toàn các quy tắc này.
Luật
Luật thơ Đường căn cứ trên thanh bằng và thanh trắc, và dùng các chữ thứ
2-4-6 và 7 trong một câu thơ để xây dựng luật. Thanh bằng gồm các chữ có
dấu huyền hay không dấu; thanh trắc gồm các dấu: sắc, hỏi, ngã, nặng. Các
luật của thơ Đường là:
Luật bằng trắc
Nếu chữ thứ 2 của câu đầu tiên dùng thanh bằng thì gọi là bài có "luật
bằng"; nếu chữ thứ 2 câu đầu dùng thanh trắc thì gọi là bài có "luật trắc".
Trong một câu, chữ thứ 2 và chữ thứ 6 phải giống nhau về thanh điệu, và
chữ thứ 4 phải khác hai chữ kia. Ví dụ, nếu chữ thứ 2 và 6 là thanh bằng thì
chữ thứ 4 phải dùng thanh trắc, hay ngược lại. Nếu một câu thơ Đường mà
không theo quy định này thì được gọi "thất luật".
Ví dụ: xét câu "Bước tới đèo Ngang bóng xế tà" trong bài Qua Đèo Ngang
của Bà huyện Thanh Quan, có các chữ "tới" (thứ 2) và "xế" (thứ 6) giống

nhau vì đều là thanh trắc còn chữ "Ngang" là thanh bằng thì đó là bài thất
ngôn bát cú luật trắc.
Luật bằng trắc trong thể Thất ngôn tứ tuyệt và Thất ngôn bát cú có thể nôm
na liệt kê như sau, nếu chỉ vần bằng bằng chữ "B", vần trắc bằng chứ "T",
những vần không có luật để trống, thì luật trong các chứ thứ 2-4-6-7 có thể
viết là:
1. Luật vần bằng
Thất ngôn tứ tuyệt
Câu số Vần
1BTBB
2TBTB
3TBTT
4BTBB
Chữthứ 1 2 3 4 5 6 7
Thất ngôn bát cú
Câu số Vần
1BTBB
2TBTB
3TBTT
4BTBB
5BTBT
6TBTB
7TBTT
8BTBB
Chữ thứ 1 2 3 4 5 6 7
2. Luật vần trắc
Thất ngôn tứ tuyệt
Câu số Vần
1TBTB
2BTBB
3BTBT
4TBTB
Chữ thứ 1 2 3 4 5 6 7
Thất ngôn bát cú
Câu số Vần
1TBTB
2BTBB

3BTBT
4TBTB
5TBTT
6BTBB
7BTBT
8TBTB
Chữ thứ 1 2 3 4 5 6 7
NiêmCác câu trong một bài thơ Đường giống nhau về luật thì được gọi là
"những câu niêm với nhau" (niêm = giữ cứng, ở đây được hiểu là giữ giống
nhau về luật). Hai câu thơ niêm với nhau khi nào chữ thứ nhì của hai câu
cùng theo một luật, hoặc cùng là bằng, hoặc cùng là trắc, thành ra bằng
niêm với bằng trắc niêm với trắc. Ở những câu theo nguyên tắc là cần phải
niêm, nếu tác giả sơ xuất mà làm thành không niêm thì bài đó bị gọi là "thất
niêm".
Nguyên tắc niêm trong một bài thơ Đường chuẩn (thất ngôn bát cú) như
sau:
câu 1 niêm với câu
câu 2 niêm với câu
câu 4 niêm với câu
câu 6 niêm với câu
Chẳng hạn với luật

8
3
5
7
vần bằng:

1- B - T - B B
2- T - B - T B
3- T - B - T T
4- B - T - B B
5- B - T - B T
6- T - B - T B
7- T - B - T T
8- B - T - B B
Ví dụ: Xét trong bài thơ Qua đèo Ngang, hai câu thứ 2 và thứ 3:
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Vần
Vần là những chữ có cách phát âm giống nhau, hoặc gần giống nhau, được
dùng để tạo âm điệu trong thơ. Trong một bài thơ Đường chuẩn, vần được
dùng tại cuối các câu 1, 2, 4, 6 và 8. Những câu này được gọi là "vần với
nhau". Nếu một bài thơ Đường mà chữ cuối của một trong các câu này
không giống nhau về vần thì được gọi "thất vận".

Những chữ có vần giống nhau hoàn toàn gọi là "vần chính", những chữ có
vần gần giống nhau gọi là "vần thông". Hầu hết thơ Đường dùng vần thanh
bằng, nhưng cũng có các ngoại lệ.
Ví dụ: hai câu 1, 2 trong bài Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:
Bước tới đèo Ngang, bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
hai chữ "tà" và "hoa" được xem là vần với nhau, nhưng ở đây là "vần thông"
vì chỉ phát âm gần giống nhau.
Biến thểNgoài dạng thơ Đường chuẩn luật là "thất ngôn bát cú" còn có các
biến thể sau:
Thất ngôn tứ tuyệt
Thực chất là một bài "thất ngôn bát cú" đem bỏ đi bốn câu đầu hoặc bốn câu
cuối. Luật bằng trắc và niêm, vần... vẫn giữ nguyên, có thể bỏ luật đối ở hai
câu 3, 4 hoặc 5, 6. Lúc này nó sẽ thành một bài thơ "bốn câu ba vần" mà
Nguyễn Du đã nhắc trong truyện Kiều.
Ví dụ: bài thơ sau của Quách Tấn
Từ buổi thuyền đưa khách thuận dằm
Trông chừng bến cũ biệt mù tăm
Cảm thương chiếc lá bay theo gió
Riêng nhớ tình xưa ghé đến thăm
Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thực chất là bài thất ngôn tứ tuyệt đem bỏ đi hai chữ đầu ở mỗi câu; các
chữ còn lại vẫn giữ nguyên luật bằng trắc, niêm và vần.
Ví dụ: từ bài trên mà thành
Thuyền đưa khách thuận dằm
Bến cũ biệt mù tăm
Chiếc lá bay theo gió
Tình xưa ghé đến thăm
Ngũ ngôn bát cú
Cũng là từ bài thất ngôn bát cú bỏ hai chữ đầu ở mỗi câu mà thành, luật
bằng trắc, niêm và vần ở các chữ còn lại vẫn giữ nguyên.

Yết hậu
Yết Hậu3 (yết: nghỉ; hậu: sau) là lối thơ có ba câu trên đủ chữ, còn câu cuối
cùng chỉ có một chữ.
Ví dụ: bài Lươn
Cứ nghĩ rằng mình ngắn,
Ai ngờ cũng dài đườn.
Thế mà còn chê trạch:
Lươn!
xin được phép múa rìu qua mắt thợ, nếu đọc thấy có gì sai xin chỉ bảo thêm

